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Bygg din egen effektpedal - del 4

Gôtt ljud, true bypass, handbyggd i ett fåtal exemplar och rå design. Vad mer kan man önska av en bou-
tique pedal? I den här sista artikeln ska vi färdigställa ”Fuzz Fish”, kretsen som vi byggt på ett tag nu och 
som fick sitt namn efter den spontana monteringen i en tonfisklåda i förra artikeln. 

AV AlbIn Roslund

nationer och med olika värden.
Bild 1 visar Fuzz Fish kretsen byggd 

på ett veroboard bestående av ledande 
rader. Tidigare har vi använt en annan 
typ av kort, och vi vill gärna visa båda 
för fullständighetens skull. Båda korten 
har sina för- och nackdelar. Jobbar du 
med kort med ledande rader kan det 
bli tal om att karva i dem för att iso-
lera olika områden ifrån varandra. Består 
kortet av mindre ledande enheter så 
blir ”brobygge medelst komponentben” 
ett vanligare arbetsmoment. Principen 
för pedalbygge med de olika korten är 
såklart densamma och vi passar på att 
sammanfatta vad vi snackat om hittills: 
Välj komponenter med värden enligt 
projektets BOM (Bill of  Material). Om 
du redan har layout given, som i bild 
1 till exempel, är det bara att montera 
allting enligt den. Annars får du tänka 
till, kopplingsschemat ska ”överföras” 
till kortet. Komponenterna löds fast och 
man ser till att tenn inte skapar oönskade 
broar mellan ledande områden. Slutligen 
ansluts potar, jack och switchar. Har man 
inte varit uppe allt för sent kvällen innan 
ska det väl funka när man pluggar guran 
i ”in” och förstärkaren i ”out”?

Fuzz Fish kopplad utan bypass 
switch visas i bild 2. Det var här någon-
stans vi slutade förra gången. Du får 
effektljud och du har möjlighet att 
påverka detta fast det går inte att återgå 
till rent ljud med ett fotklick. I bild 3 
monterar vi kretsen i en låda och kopp-
lar in en switch som löser effekt/bypass 
problemet. För detaljförståelse hur en 
sådan här så kallad 3pdt-switch fungerar 
hänvisar vi till en tidigare artikel i FUZZ 
(nr 9-2011). Annars är det bara att följa 
anvisningarna i bild 3: Anslut en grön 
sladd mellan injacket och stift nr 1 på 
fotomkopplaren. Anslut en annan grön 
sladd mellan stift nr 1 och stift nr 9 på 
fotomkopplaren. Anslut en brun sladd 
mellan stift 2 och kortets ingång. Ja du 
fattar, bilden säger väl allt? 

Sladdarnas färger saknar såklart bety-

delse frånsett att felsökning kan bli en 
mardröm om alla sladdar har samma 
färg! Sladden mellan injackets och kret-
sens jord kan tas bort eftersom jacken 
får gemensam jord genom lådan, och 
utjackets och kretsens jord är redan sam-
mankopplade.

En annan stor nackdel har varit att 
vår pedal drar ström även då den inte 
används. Batteriet var ju inkopplat 
hela tiden. Nu ska vi lösa det proble-
met också. 

Vi har använt oss av ett stereo 
ingångsjack. Varför då? Gitarrsignaler är 
ju mono. För att spara in på en brytare till 
strömförsörjningen brukar man bygga in 
brytaren i injacket. Det går att fixa om 
man använder ett stereojack där. Låt oss 
göra det i vårt bygge och så förklarar vi 
samtidigt hur det funkar.

Ett stereojack har två ”armar” och 
om en stereoplugg sätts i det så kom-
mer de båda armarna ligga an mot olika 
ledande områden på pluggen. Men om 
man sätter i en monoplugg så kommer 
den innersta armen att ligga an mot 
monopluggens jorddel. Fäst nu batte-
rikontaktens svarta sladd i lödörat som 
leder med den injackets innersta arm (det 
hittills oanvända lödörat på detta, se bild 
3). Strömbrytaren är klar! När det inte 
är någon plugg i jacket så är batterikon-
taktens svarta sladd inte i kontakt med 
jord. Kretsen är därför inte sluten och 
strömbrytaren är i från-läge. Men om en 
monoplugg sätts i så kommer själva plug-
gen kortsluta den innersta armen med 
injackets jord. Injackets jord är kopplad 
till utjackets jord via lådan och utjackets 
jord är kopplad till kretsens jord. Kretsen 
är sluten och strömmen är på. Fiffigt, va? 
Nu får man bara inte glömma att dra ut 
gitarrkabeln när man spelat klart. 

I bild 4 har vi även kopplat en gul 
sladd som ordnar LED på i effektläge.

Nu ser vi ett problem till tyvärr. Batte-
riet får inte plats i lådan! Vilken tur att det 
finns batterieliminatorer eller adaptrar 
som man också säger. Nästa grej är att 

Vi skall här delge er fler nyttiga byggknep så att du 
ska känna dig säker på din jungfruresa ut i DIY djungeln. 
Det finns mängder av förslag på kretsar att hitta på nätet, 
allt från custom pedalkloner till okända, obskyra distar. Och 
alltid stöter man på samma gamla kompisar, motståndet, 
kondensatorn, transistorn, dioden och poten, i olika kombi-

Bild 1. En komponent-layout till Fuzz Fish byggd på vero-
board med ledande rader. Bilden är gjord med ett ritpro-
gram som är vanligt i DIY världen.

Bild 2. Signalen går in i kortet via injacket J1, förstärks och för-
vrängs av kretsen, och går sedan ut via volympoten och utjacket 
J2. Strömförsörjningen är inte utritad.
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aVslutningsVis. Vi hoppas att du 
har fått många inspirerande pedal-
byggarknep och känner dig sugen 
att komma igång. Testa att söka på 
något i stil med ”guitar pedal vero 
layouts diy kit” för att hitta tips på 
byggprojekt. Säkerligen hittar du 
gott om spännande kretsar med 

de sökorden. Och för dig som vill 
jobba vidare och hitta nya ljudva-
rianter i kretsen vi byggt: du hittar 
massa mod-tips om du googlar på 
”electra distortion mods”. 

Sedan finns det såklart en hel del 
sätt att vara kreativ på när det kommer 
till att designa pedallådan. Lycka till! n

vi sätter ett strömjack för adapter istället för batterikontakt. 
Batterikontakten kopplas helt enkelt bort och två sladdar 
till ett strömjack sätts där istället. Här måste man se till att 
polariteten blir rätt, att strömmen går åt rätt håll i kretsen.

Hos strömjacket som vi använder är det längsta stiftet plus-
pol om man kör med en vanlig Boss-adapter. Sätt röd sladd till 
”+9v” på kortet där. Bild 5 visar den färdiga Fuzz Fish, med 
True Bypass, LED på i effektläge och strömbrytare i injacket.

Bild 3. Fuzz Fish får true bypass!

Bild 4. Strömbrytare i injacket och lysdiod som följer 
växlingen mellan bypass och effekt. Notera fördelen med 
kort med ledande rader: man kan fästa sladdarna var som 
helst på raden.

Bild 5. Inuti en färdig pedal. Kanske borra ett litet 
”titthål” för LED:en och limma fast den där med 
superlim?


